
    

 

 
 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

    

  ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
ตามเอกสารแนบทาย 

  2.  ช่ือตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน ตามเอกสารแนบทาย 

 3.  การรับสมัคร 
3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 13 – 24 พฤษภาคม 2564 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
      (1) เปดเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือเลือกสรร

เปนพนักงานราชการท่ัวไป และเลือกหัวขอ “สมัครสอบออนไลน” 
        (2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด และอัปโหลด
(upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ 
40 – 100 KB เปนไฟลประเภท JPG) ระบบจะกำหนดแบบฟอรมการชำระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ กรณีผูสมัครไมไดอัปโหลด (upload) รูปถาย จะไมสามารถพิมพแบบฟอรม
การชำระเงินหรือบันทึกขอมูลได 
        (3) พิมพแบบฟอรมการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล 
                           ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชำระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไป
พิมพแบบฟอรมการชำระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 
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 3.2 การชำระเงิน สามารถชำระเงินได 4 วิธี ดังนี้  
        (1)  ชำระเงินผานทางเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
             ผูสมัครสามารถนำแบบฟอรมการชำระเงิน ขอ 3.1 (3) ไปชำระเงินคาธรรมเนียม    
ในการสมัครท่ีเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 13 – 25 พฤษภาคม 2564 
ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารและใหเก็บหลักฐานการชำระเงินไวดวย ท้ังนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ บมจ. ธนาคารกรงุไทย สาขาท่ีชำระเงิน 
  (2)  ชำระเงินผานทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
    ผูสมัครตองมีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ตองเปนชื่อของผูสมัครเทานั้น) 
สามารถเลือกชำระเงิน โดยนำแบบฟอรมการชำระเงิน ขอ 3.1 (3) ไปทำรายการชำระเงินผานเครื่อง ATM   
ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชำระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” 
เลือก “สาธารณูปโภค/อ่ืน ๆ” และใสเลข Com code : 95031  เลขท่ีใบแจงชำระเงิน 10 หลัก (Ref No1.) 

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (Ref No2.) โดยเปดชำระเงินตั้งแตวันท่ี 13 – 25 พฤษภาคม 2564 

ภายในเวลา 23.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 
  (3)  ชำระเงินผานทางระบบอินเตอรเน็ต KTB NETBANK 
    ผูสมัครซ่ึงมีบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ท่ีไดลงทะเบียน (Register) ขอใช
บริการ KTB NETBANK แลว สามารถเลือกชำระเงิน ชำระคาสินคาและบริการ พิมพ “95031” กดคนหา    
ใส เล ขช ำระ เงิน  1 0  ห ลั ก  (Ref No1.) ใส เล ข ท่ี บั ต รป ระจำตั วป ระชาชน  1 3  ห ลั ก  (Ref No2.)                 

จากนั้น ระบุจำนวนเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร และกดตกลงชำระเงิน โดยชำระเงินได ตั้งแตวันท่ี            
13 – 25 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 23.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 
  (4)  ชำระเงินผานทางแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next 
    ผูสมัครซ่ึงมีบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ท่ีไดลงทะเบียน (Register)    
ขอใชบริการ Krungthai Next แลว สามารถเลือกชำระเงินผานทางระบบแอปพลิเคชั่น และปฏิบัติตามข้ันตอน  
ท่ีระบบกำหนดไว โดยชำระเงินไดตั้งแตวันท่ี 13 – 25 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 24.00 น. และใหเก็บ
หลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 
 ท้ังนี้  การสมัครจะมีผลสมบูรณ เม่ือชำระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว        
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
        คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแตละตำแหนง ตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทาย 
        คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
  3.4 ผูสมัครท่ีชำระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลข
ประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินคาธรรมเนียมสอบ ซ่ึงผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร
ท่ีมีเลขประจำตัวสอบไดที่เว็บไซต https://moph.thaijobjob.com ในหัวขอ “พิมพใบสมัคร” ต้ังแตวันที่  
11 มิถุนายน 2564 เปนตนไป 
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 4.  เง่ือนไขการรับสมัครสอบ 
       (1) ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียง 1 ตำแหนง และสมัครไดเพียงครั้งเดียว
เทานั้น เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขตำแหนงท่ีสมัครสอบไมได 
       (2) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ของผู มีสิทธิสมัครสอบในขอ 2 โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผู มีอำนาจอนุมัติ       
ภายในวันท่ีปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ท้ังนี้  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร         
ชั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสำเร็จ
การศึกษา ตามหลักสตูรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
      (3) การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
    (4) ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครนำมายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนีม้าตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  5. การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
และระเบียบเก่ียวกับการสอบในวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com  
หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 

  6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามเอกสารแนบทาย 
ของประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบบันี ้

  7. หลักฐานท่ีตองย่ืนในวันประเมินครั้งท่ี 2 ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง 
       (1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ต ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ 
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
     (2) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตร

และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนง
ที ่สมัคร โดยจะตองสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผู มีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ      
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (3) สำเนาทะเบียนบาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
 
 
 
 

(4) สำเนา... 
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  (4) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จำนวนอยางละ 1 ฉบับ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ 
ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย 

       8.  เกณฑการตัดสิน 
   ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ำกวารอยละ  60 

                9.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงตามลำดับ

คะแนนรวมของการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดยผูไดคะแนน
ในการประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวา จะเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา แตถาไดคะแนนรวมเทากัน
จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 มากกวา เปนผูอยูใน
ลำดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ยังเทากันอีก            
จะพิ จารณาจากเลขประจำตั วสอบน อย อยู ในลำดั บท่ี สู งกว า ทางเว็บไซต  https://moph.thaijobjob.com                  
และ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรร
ครบกำหนด 2 ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี  

       10.  การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
 ผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  
 10.1 จะไดรับการจางตามลำดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 10.2 จะตองทำสัญญาจางตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ในกรณีท่ีมีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจำนวนตำแหนงวางท่ีมี และภายหลังมีตำแหนงวาง 
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซ่ึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคล
ท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูท่ีผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ท่ียังไมหมดอายุ หรือประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมเติม  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
ดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการเลือกสรร 
หรือมีพฤติการณในทำนองเดียวกัน โปรดอยาไดหลงเชื่อและโปรดแจงใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบดวย 
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เอกสารแนบทาย 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป 
ตำแหนงในกลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค และกลุมงานบริหารท่ัวไป 

1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  สัญชาติไทย 
  (2)  มีอายไุมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ   
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษมาแลวเกินหาป 
โดยตองยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบท่ีเลขาธิการ ก.พ. กำหนด มาประกอบการพิจารณาดวย 
  (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมรับสมัครสอบ และไมอาจ
ใหเขาสอบได ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรฝีายบริหารท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในขอ 5 ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนำใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม  
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2533 มายื่นดวย 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

 1. ตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติตามแตจะไดรับคำสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ี เชน การศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับ

ขอมูลสถิติการรายงาน ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ

เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและ

รายงานอ่ืน ๆ ทำเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหนาสวนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

เก่ียวกับการควบคุม และบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี          

งานเอกสาร งานระเบยีบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 12 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
    ไดรับปรญิญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในทุกสาขาวิชา 
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   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 

  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 2. ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การศึกษา วิเคราะห และดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง การสรรหา การบรรจุ

และการแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 5 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
      ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในทุกสาขาวิชา 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 3. ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหรายละเอียด 

ของพัสดุเพ่ือกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การรางสัญญาซ้ือและสัญญาจาง การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ 

การวางระบบเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 2 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
      ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 
หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟา ทางอิเล็กทรอนิกส
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทางเทคโนโลยีการไฟฟา ทางโยธา ทางกอสราง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 
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 4. ตำแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การศึกษาวิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของ 

สวนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 

ในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือประกอบ       

การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรอืโครงการของสวนราชการ หรือใชเปนขอมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 

ในระดับประเทศ แลวแตกรณีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 14 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
      ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในทุกสาขาวิชา  
         คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 5. ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
  กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวทิยาการคอมพิวเตอรซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหกำหนด

คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะหออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่ง

ระบบ ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทำคูมือการใชคำสั่งตาง ๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร 

การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ังการดำเนินการเก่ียวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอรและธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส การใหคำปรึกษาแนะนําอบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 17 อัตรา 
  คาตอบแทน 19,500 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
      ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 
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 6. ตำแหนงนักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับวิชาการทางดานสถิติ เชน การกำหนด

มาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ 

การวางแผนการจัดทำสถิติ รวมท้ังการดำเนินการสงเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 1 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
     ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ทางประชากรศาสตร หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 7. ตำแหนงนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
  ปฏบิัติงานดานวิชาการสถิติซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับวิชาการทางดานสถิติ เชน การกำหนด

มาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ 

การวางแผนการจัดทำสถิติ รวมท้ังการดำเนนิการสงเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 2 อัตรา 
  คาตอบแทน 21,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
     ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ทางประชากรศาสตร หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 350 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 8. ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห วิจัย
วินิจฉัยปญหาพัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค 
เปนตน เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนนิงานดานการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการ
ดานนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานดานการสาธารณสุข การสอนและอบรมดานการสาธารณสุข 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 



- 5 - 
 

อัตราวาง 12 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
     ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด หรือทางแพทยแผนจีน  
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 9. ตำแหนงเศรษฐกร (ปริญญาตรี)    

  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ปฎิบัติงานทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย เสนอความเห็นทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะแนวทาง เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผน กำหนดนโยบาย      
หรือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจการพาณิชย เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจดานอ่ืน ๆ      
ใหสอดคลองกับสถานการณ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง 1 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
- คาธรรมเนียมการสอบ  300  บาท 

  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 
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 10. ตำแหนงเศรษฐกร (ปริญญาโท)    

  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ปฎิบัติงานทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย เสนอความเห็นทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะแนวทาง เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผน กำหนดนโยบาย      
หรือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจการพาณิชย เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจดานอ่ืน ๆ      
ใหสอดคลองกับสถานการณ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง 2 อัตรา 
  คาตอบแทน 21,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ  350  บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 
 

 11. ตำแหนงนักวิชาการเผยแพร 
  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการเก่ียวกับการเผยแพรกิจกรรมและความรูซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การใชความรูทางวิชาการในการเผยแพรกิจกรรม ความเคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหมๆของสวนราชการ        

ทางสื่อมวลชน เชน ทางวทิยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสอืพิมพเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ เปนตน จัดนิทรรศการซ่ึงตอง

ใชโสตวัสดุ เครื่องโสตทัศนูปกรณตาง ๆ และการเผยแพรโดยทางอ่ืนตลอดจนการศึกษาวิเคราะหทางวิชาการ         

เพ่ือปรับปรุงวิธีการและการดําเนินงานเผยแพรและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อัตราวาง 1 อัตรา 
  คาตอบแทน 18,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
          ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชานิ เทศศาสตร
สือ่สารมวลชน วารสารศาสตร การศึกษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 12. ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  กลุมงาน บริการ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คอนขางยากเก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคูจายเงินลงบัญชี  
ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ - รายจายประจำป  
ทำหนังสอืชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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อัตราวาง 2 อัตรา 
  คาตอบแทน 13,800 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี 
บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการท่ัวไป การจัดการสำนักงาน 
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน   
  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ  250  บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 13. ตำแหนงนายชางเทคนิค (ดานโยธา) 
  กลุมงาน เทคนิค  

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะงาน ดังนี้ 
  1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบกอสราง บำรุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ ใหตรงตามหลักวิชาชาง 
ความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ  

2. ควบคุมงานกอสราง งานปรบัปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  3. ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ประปา) ของสวนราชการตางๆ 
ในสงักัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวของ 
  อัตราวาง 1 อัตรา 
  คาตอบแทน 13,800 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
      ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้  ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางโยธาหรือกอสราง 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 250 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 14. ตำแหนงนายชางเทคนิค (ดานไฟฟา) 
  กลุมงาน เทคนิค  

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเก่ียวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

(ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท) เครื่องมือ อุปกรณตางๆ และครุภัณฑอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิด

ความปลอดภัยและพรอมในการใชงานของสวนราชการตางๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวของ 

  อัตราวาง 1 อัตรา 
  คาตอบแทน 13,800 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
      ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางชางไฟฟา และทางชางไฟฟากําลัง  
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   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
- คาธรรมเนียมการสอบ 250 บาท 

  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบรกิารทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

1.3 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

ดวยวิธีการประเมิน ดังนี ้

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี  1 
     - ความรูความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนง 

 
100 

 
สอบขอเขียน 

 
การประเมินครั้งท่ี  2 
     - ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ 

 
รวม 200  

 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการประเมินครั้งท่ี 1 กอน  และผูผานการประเมิน    
ครั้งท่ี 1 ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี 2 ตอไป 
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ตำแหนงในกลุมงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
1.4 คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  สัญชาติไทย 
  (2)  มีอายไุมนอยกวา 40 ปบริบูรณ   
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษมาแลวเกินหาป โดยตองยื่น
หนังสือรับรองความประพฤติตามแบบท่ีเลขาธิการ ก.พ. กำหนด มาประกอบการพิจารณาดวย 
  (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
       สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมรับสมัครสอบ และไมอาจให
เขาสอบได ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหารท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในขอ 5 ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
               หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนำใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม  
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2533 มายื่นดวย 

1.5 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร กลุมงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

 15. ตำแหนงผูเช่ียวชาญเฉพาะดานกำลังคนสาธารณสุข 
  กลุมงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ 

    อัตราวาง 1 อัตรา 
  สังกัด  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

    คาตอบแทน 37,680 บาท 

  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
     1. วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพในทุกวิชาชีพ 
ใหเกิดการกระจายบุคลากรอยางเหมาะสม เปนธรรม สัดสวนบุคลากรในระบบบริการมีความพอเพียง 
ตอบสนองตอการใหบริการสาธารณสุข 

  2. จัดทำแผนขับเคลื่อนคานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข ใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
มีคานิยมท่ีเปนหนึ่งเดียว มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับคานิยมองคกร เกิดภาพลักษณในการใหบริการท่ีดีแกบุคลากร
และองคกร รวมท้ังสงเสริมการสรางสุขในองคกร ใหบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันองคกร ลดปญหา 
การสูญเสียบุคลากรจากการลาออก ใหบุคลากรมีความสุขกับการทำงาน มีสุขภาพกายท่ีดี มีครอบครัวท่ีอบอุน 
และสงัคมท่ีปลอดภัย 
    3. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับและทุกวิชาชีพ ภายใตองคประกอบ 4 ดาน 
ไดแก ศักยภาพพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามหลัก 6 Building Box (Public Health Knowledge) 
การสรางเสริมทักษะการเปนผูนำ (Leadership) การสรางเสริมทักษะพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ (General  
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Management) และความเปนมืออาชีพซ่ึงตองมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถสรางสรรคงานและ 
เพ่ิมคุณคาของงานได (Professional) รวมท้ังการจัดทำแผนความกาวหนาในแตละวิชาชีพและจัดทำโครงสราง 
การจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกบุคลากรในทุกวิชาชีพ 
   4. ใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสนอแนวทาง 
การแกไขปญหา รวมท้ังเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา รวมท้ังเสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารหรือ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทำความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการตาง ๆ   
   5. ศึกษา วิจัย สั่งสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ีหรือผูสนใจท่ัวไปนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
   6. ประสานการทำงานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด รวมท้ังใหขอคิดเห็น และคำแนะนำ
แกหนวยงานระดับสำนักหรือกอง รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือ
ในการดำเนินงานรวมกัน 
   7. ติดตาม ประเมินผล แกปญหาในการดำเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในกรมและจังหวัด เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวง กรม และจังหวัด รวมท้ังใหคำปรึกษาแนะนำแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม 
ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู ความเชี่ยวชาญ และหลักเกณฑเฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม ๆ เพ่ือประโยชนตอการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

 คณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตรการปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางบรหิารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 15 ป หรือ  
   2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตรการปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 12 ป หรือ 
   3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตรการปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางบรหิารทรัพยากรมนษุย สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป  
  และ 
                       4. มีประสบการณการทำงานดานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานดานการบริหาร
จัดการกำลงัคน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลว  

สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี 30 กันยายน  2564 

   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
- คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท 

  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 
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16. ตำแหนงผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตรวจสอบภายใน 
  กลุมงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ 

    อัตราวาง 1 อัตรา 
    สังกัด  กลุมตรวจสอบภายใน สป. 
    คาตอบแทน 37,680 บาท 

  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
       ๑. ศึกษา วิเคราะห และกำหนดแนวทางการตรวจการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

การเงิน การบริหารทรัพยสิน และระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบ (Information Technology Audit) 

    ๒. วางแผน พัฒนาระบบ ออกแบบการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางการตรวจสอบรูปแบบ New Normal 

    ๓. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับปญหาท่ีสำคัญทางงานตรวจสอบภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๔. กำกับ ดูแลการจัดทำฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานเพ่ือสอดคลอง     

และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแผนงาน 

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  
   1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 

มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป หรือ 
    2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
มีประสบการณไมนอยกวา 12 ป หรือ 
    3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป 
    และ 
      4. มีความรูและประสบการณการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

    สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
     คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

  - คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท 
    - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

17. ตำแหนงผูเช่ียวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรและแผนงาน 
  กลุมงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ 

    อัตราวาง 1 อัตรา 
  สังกัด  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

    คาตอบแทน 37,680 บาท 

  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
     1. วิเคราะหสถานการณและจุดเนนของระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 
เชื่อมโยงกับนโยบายการใหบริการ เพ่ือหาชองวาง (gap) ในการวางแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    2. ใหคำปรึกษา และคำแนะนำเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือให 
การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 
    3. ศึกษา วิจัย วิ เคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมท้ังในและตางประเทศ  
เพ่ือกำหนดทิศทางยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแผนงานโครงการ 
ในระดับกระทรวง หรอืกรม 
     4..วางแผนการขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข 4.0 ให เปนกระทรวงท่ีสามารถใช
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูงสุดในการใหบริการ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได รวมท้ัง ความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ กับนานาประเทศ เพ่ือใหกระทรวงสาธารณสุข 
เปน 1 ใน 3 ของเอเชียภายใน 20 ป 
    5. ประเมินผลยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ รวมท้ังเสนอแนะระบบและวิธีการติดตาม
ประเมินผลการวางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในระดับกระทรวงหรอืกรม 
     6. ประสานการทำงานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด รวมท้ังใหขอคิดเห็น และคำแนะนำ
แกหนวยงานระดับสำนักหรือกอง ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือ 
ในการดำเนินงานรวมกัน 
     7. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังฝกอบรม ถายทอด และ 
ใหคำปรึกษา แนะนำ ในการปฏบิัติงานแกเจาหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  
   1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 
15 ป หรือ 
   2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 
12 ป หรือ 
   3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป 
   และ 
                      4. มีประสบการณการทำงานดานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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  สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
     คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

18. ตำแหนงผูเช่ียวชาญเฉพาะดานกำลังคนทางการพยาบาล 
  กลุมงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ 

    อัตราวาง 1 อัตรา 
  สังกัด  กองการพยาบาล 

    คาตอบแทน 37,680 บาท 

  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
     1. เปนงานท่ีปฏิบัติงานโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎีทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ อาศัยหลักวิชาการทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการบริหาร
จัดอัตรากำลังทางการพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐานการทำงานท่ีสภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด โดยตองอาศัยความรูความสามารถ และประสบการณเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพยาบาล และ 
    2. มีการสรางเครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บขอมูลในงานท่ีเก่ียวของดานการพยาบาล และ 
    3. สามารถสรางแนวทางหรือรูปแบบการบริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาลเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูปวยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณพิเศษตาง ๆ ไดตามระยะเวลาท่ี
กำหนด และ 
     4..ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เชน เปนท่ีปรึกษาเฉพาะดานวิชาการพยาบาล หรือทีมปฏิบัติการท่ีตอง
ใชความรูวิจัยข้ันสูง เปนตน หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายได 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  
   1. ไดรับคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาโททางการพยาบาล และไดรับใบประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 และมีประสบการณในงานท่ีปฏิบตัิเปนเวลาไมนอยกวา 12 ป หรือ 
   2. ไดรับคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาธารณสุขศาสตร     
และไดรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 และมีประสบการณในงานท่ีปฏิบัติเปน   
เวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ  
   3. มีประสบการณในงานดานวิชาการพยาบาลหรือดานการพยาบาลท่ีปฏิบัติเปนเวลา       
ไมต่ำกวา 15 ป และมีผลงานเปนท่ียอมรับในวงกวาง  
   และ 
                      4. เคยดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ ดานการพยาบาล 
หรือวิชาการพยาบาล หรืออำนวยการสูงเฉพาะดาน (วิชาการพยาบาล) หรือมีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
ระดับรองศาสตราจารย สาขาพยาบาลศาสตร 

  สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
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    คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
- คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท 

  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน
ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (นำเสนอผลงาน/สัมภาษณ) 100 คะแนน 

 

 
 
 


	ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
	หลักเกณฑ์การเลือกสรร

